Klassik 30
Eļļa koka virsmām ārdarbos
Klassisk 30 ir caurspīdīga, bezkrāsaina eļļ uz šķīdinātāja bāzes, kas paredzēta koka virsmu piesūcināšanai ārdarbos.
•
•
•
•

Lietojama visām koka šķirnēm.
Aizsargā koku no mitruma, netīrumiem, pūšanas un pelēšanas, kā arī samazina koka virsmas plaisāšanu.
Eļļas pamatā ir lineļļa, kas nodrošina ļoti labu iesūkšanos koka virsmā.
Piemērota dārza mēbeļu, terašu, balkonu, margu, trepju, nožogojumu, laivu un laivu piestātņu, durvju, guļbūvju un
tml. koka izstrādājumu apdarei.

Virsmas sagatavošana
•
•

Virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes mitrums zem 14%).
Pelējuma vietas nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.

Eļļošana
•
Uzklāt ar otu vai sūkli.
•
Eļļai ir jāiesūcas virsmā neveidojot plēvi.
•
Vietas, kur eļļa nav iesūkusies, jānotīra ar lupatiņu, kas samērcēta lakbenzīnā.
•
Sezonas laikā virsmas eļļošanu atkārtot vairākas reizes. Īpaši rūpīgi apstrādāt dēļu galus un savienojumu vietas.
•
Nav ieteicams lietot eļļu koksnes piesūcināšanai pirms krāsošanas.
Brīdinājums! Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Saskarē ar ādu: nomazgāt
ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes
saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons.

Tehniskā informācija
Lietošana

Ārdabos

Patēriņš

4-7 m2/l zāģēts koks, 7-12 m2/l ēvelēts koks

Saistviela

Alkīds, Lineļļa

Viskozitāte

20sek. SS-184115, 3 mm

Spīdums

Atkarīgs no virsmas

Uzklāšanas metone

Ota vai sūklis

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Lakbezīns

Bāzes krāsa

Bezkrāsains

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
6-24h atkarībā no gaisa
temperatūras un mitruma

Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

1L, 3L, 10L
Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas
brīža (sk. partijas Nr.)

Importētājs: SIA “Krāsu serviss” | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv
Ražotājs: “Hagmans Nordic” AB | Industrigatan 7, S-53473 | Stora Levene | Zviedrija | (+46) 512 180 000 | www.colorex.se

